
Vallabäcken direkt, B10 Senaste uppdateringen 15/12/2014

ID B10
Namn Vallabäcken direkt
Åker (ha) 550
Åker (%) 61
Bebyggt (ha) 10
Bebyggt (%) 1
Övrigt (ha) 340
Övrigt (%) 38
Total area (ha) 900
Vattendrag (m) 10 200
Vattendrag (m/ha) 11
Kulverterat (m) 1 400
Kulverterat (m/ha) 2
Markläckage N (ton/år) 18
Markläckage P (kg/år) 200
Infiltrationskänslig jord (ha) 0
Infiltrationskänslig jord (%) 0
Erosionsrisk ja
Dagvattenutsläpp (antal) 0
Enskilda avlopp (antal byar) 1

Vallabäcken

B 1 och B 10, Vallabäcken

Kommun: Eslov och Svalov. Vattendrag: Saxån, Vallabäcken. Läge: Ca 7 km NNV Eslov. 
Aktualitet (tidpunkt for senaste uppgifter): 1996.



Befintliga värden: Särskilt hoga naturvärden och mycket hoga rekreationsvärden. Skyddsstatus: 
Strandskydd råder. Området är foreslaget som naturvårdsområde i 
naturvårdsplanen for M-län från 1975. 40 
Vegetationstyp/er: Bokskog, lovskog

Omradesbeskrivning 
Vallabäcken har på detta parti skurit sig djupt ner i lerskifferberggrunden och blottlagt denna, vilket
gor området geologiskt intressant. Ravinen med omnejd är bevuxen med bokskog och närmast 
bäcken växer klibbal. Väster om ravinen finns dessutom ett artrikt silkärr där kalkrikt grundvatten 
springer fram. Fågelfaunan är mycket intressant. Glada och korp häckar i området och andra arter 
som uppehåller sig i ravinen är bland annat forsärla, kungsfiskare, stromstare och kungsorn.

Friluftslivspotential 
Området är beläget omkring sju km NNV Eslov och är lättillgängligt for den bilburne besokaren. 
Det utgor ett viktigt friluftsområde for framfor allt Eslovsborna som också utnyttjar det flitigt for 
promenader.

Behov av atgärder 
Skogen bor i mojligaste man fa utvecklas fritt och skotseln inskränkas till ett minimum som krävs 
for att halla stigar oppna och liknande atgärder. Om skogsbruk bedrivs bor detta goras 
naturvards-anpassat.

B 10, Farstorpsomradet

Kommun: Eslov. Vattendrag: Saxåns källfloden. Läge: Ca 8 km NNV om Eslov. Aktualitet 
(tidpunkt for senaste uppgifter): 1996.
 
Befintliga värden: Särskilt hoga naturvärden och mycket hoga rekreationsvärden. 
Skyddsstatus: Området är foreslaget som naturreservat i naturvårdsplanen for M-län från 1975. 
Vegetationstyp/er: Adellovskog, gräsmark, kärr, damm.
 
Omradesbeskrivning 
Ett cirka 35 ha stort, sammanhängande naturområde med varierande karaktär och en centralt 
belägen damm med rikt fågelliv, bland annat gråhakedopping och rorhona. I den nordvästra delen 
ligger en starkt igenvuxen f d betesmark som varit ohävdad sedan 1962 men som ännu hyser en 
ortrik flora. Soder om dammen ligger ett kärr och på dess ostra sida utbreder sig ett område med 
äldre, ekdominerad ädellovskog, också det med en intressant fågelfauna till exempel duvhok, 
kattuggla, notkråka och skogsduva. Aven planterad gran forekommer i området.

De botaniska värdena i området är hoga både i betesmarken och ädellovskogen. Bland annat 
forekommer olika orkideer, ängsskära samt gullviva. Den i hela landet mycket sällsynta kärrnävan 
som tillhor hotkategori 2 (=sårbara arter) på listan over hotade arter i Sverige har dessutom sin 
artrikaste växtplats i Skåne på denna lokal. 

Friluftslivspotential 
Området är beläget cirka åtta km NNV Eslov och är lättillgängligt med bil. Det utgor ett viktigt 
friluftsområde for framfor allt Eslovsborna som också utnyttjar det flitigt for promenader.

Behov av atgärder 
Rojning av den f d betesmarken omedelbart foljt av återinsatt bete. Undvikande av ytterligare gran-
planteringar och på sikt upphorande med granplanteringen. Friluftslivets utnyttjande av lokalen bor 
i mojligaste mån styras så att storningen på fågellivet minimeras.



Intressekonflikter 
Rekreation-naturvard: Området hyser en värdefull fågelfauna som är känslig for hoga stornings-
nivåer särskilt under häckningstiden vilket i viss utsträckning kan innebära en konflikt med bedri-
vandet av friluftsaktiviteter.
 
Hot mot omradets natur/rekreationsvärden 
Ohävd: Igenväxning utgor for närvarande ett akut hot mot floran i den f d betesmarken i områdets 
nordvästra del.


